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Công cụ tiết kiệm và đầu tư phổ biến

Ngân hàng Mua 
ngoại tệ

Mua 
bất động sản

Mua vàng Mua 
trang sức

Mua
Cổ phiếu



Công cụ tiết kiệm và đầu tư
nào đảm bảo lợi nhuận, không bị thua lỗ?

Ngân hàng Mua 
ngoại tệ

Mua 
bất động sản

Mua vàng Mua 
trang sức

Mua
Cổ phiếu



Công cụ tiết kiệm và đầu tư nào
vừa đảm bảo lợi nhuận,

người gửi vừa được bảo hiểm?

Ngân hàng Mua 
ngoại tệ

Mua 
bất động sản

Mua vàng Mua 
trang sức

Mua
Cổ phiếu



1970 1980

LẠM PHÁT,
LÃI TK TĂNG

LÃI TÍN 
DỤNG TIÊU 
DÙNG TĂNG

GIÁ TRỊ HOÀN 
LẠI SẢN PHẨM 

TRUYỀN 
THỐNG THẤP

èCần có 1 cuộc
cách mạng về sản
phẩm BHNT để
đáp ứng sự thay
đổi của nền kinh
tế.

NỀN KT BẮC MỸ THAY ĐỔI MÃNH LIỆT
Sp truyền thống 

BẢO VỆ 
TIẾT KIỆM

Bối cảnh và sự xuất hiện của SP LKC



Xuất hiện sản phẩm của thế hệ mới
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Bảo hiểm có thể thay đổi STBH và phí BH định kỳ

Bảo hiểm trọn đời phí định kỳ không xác định

Bảo hiểm trọn đời thay đổi theo lãi suất

Bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí linh hoạt

Bảo hiểm liên kết đầu tư đóng phí định kỳ

Bảo hiểm LKC
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Bảo hiểm nhân thọ cơ bản
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Liên kết
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Bảo hiểm nhân thọ cơ bản



Bảo hiểm liên kết đầu tư
• Là loại hình BHNT đặc biệt

• Phí BH và quyền lợi BH tách bạch giữa phần BH rủi ro và đầu tư

• DNBH có thể thay đổi tỷ lệ các loại phí áp dụng và phải thỏa thuận + thông

báo bằng văn bản ít nhất 03 tháng trước khi thay đổi



Bảo hiểm liên kết đầu tư

BMBH được hưởng toàn
bộ kết quả đầu tư từ quỹ
liên kết chung của DNBH
nhưng không thấp hơn tỷ

suất tối thiểu được cam

kết

BMBH được lựa chọn mua
các đơn vị của các quỹ liên
kết đơn vị do doanh nghiệp
bảo hiểm thành lập, hưởng

toàn bộ kết quả đầu tư và

chịu mọi rủi ro đầu tư.

Bảo hiểm

LK Chung

Bảo hiểm

LK Đơn vị



Tổng quan

Lợi nhuận
Linh hoạt
Công khai

Rủi ro

SP 
Truyền thống

üBảo vệ
üTiết kiệm

SP LK Đơn vị
üBảo vệ
üĐầu tư

SP LKC
üBảo vệ

üTiết kiệm
üĐầu tư



Phí Bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm

Đặc điểm độc đáo và khác biệt của BH LKC:

– Khách hàng cùng lúc quyết định cả phí BH và STBH

– Khách hàng có thể tăng giảm STBH trong thời gian HĐ có
hiệu lực



Quỹ liên kết chung
- Quỹ liên kết chung được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng

bảo hiểm liên kết chung và được quản lý bởi những chuyên gia đầu tư, tài chính

nhiều kinh nghiệm.

- Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng lợi nhuận từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết

chung và không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được Doanh nghiệp bảo hiểm

cam kết tại hợp đồng bảo hiểm



So sánh
Sản phẩm Truyền thống và Sản phẩm LKC

Yếu tố SP truyền thống SP LKC
Lợi tức đầu tư Tính chung trong phí BH định kỳ Tách rời

Lợi nhuận/rủi ro đầu tư Một phần thuộc về cty, phần khách 
hàng thông qua chia bảo tức

Thuộc về kh, cty bảo 
đảm lãi suất tối thiểu

Chi phí BH rủi ro Tính chung trong phí bh định kỳ Tách rời

Chi phí hoạt động Tính chung trong phí bh định kỳ Tách rời

Mức phí BH định kỳ và 
STBH

Khách hàng chọn 1 trong 2 Khách hàng chọn cả 2

Tạm ngừng đóng phí Không Có

Đóng phí thêm Không Có

Rút tiền mặt Không Có

Thời hạn BH Thường xác định Mở rộng 99 tuổi, tùy 
BMBH

QL tử vong Không lựa chọn Có 2 lựa chọn
Bảo tức Tùy sp Không
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Sơ đồ hoạt động và giải 

thích thuật ngữ



Sơ đồ hoạt động của SP LKC


